
apoio de vários CROs.. 

 Por fim, destaco a 

nobre e importante tarefa 

recebida pelo CFO, para as-

sessorarmos a Autarquia na 

elaboração de uma proposta 

para alterar a Lei 5081/66, já 

ultrapassada. Nomeei um 

grupo de trabalho composto 

inicialmente por sete voluntá-

rios abnegados, os quais de-

verão apresentar os resulta-

dos até início de novembro. 

Boa leitura e até breve. 

Abraço sempre contando 

com a colaboração de to-

dos,   

Mário Marques Fernandes 

Presidente da ABOL 

Gestão 2016-2018 

Estimados associados da 

ABOL! 

 Neste ciclo de ges-

tão de nossa Instituição, logo 

no início deste ano começa-

mos nossos trabalhos com 

um planejamento estratégico 

para guiar nossas ações. A 

integralidade de nossas pro-

postas será discutida perma-

nentemente ao longo de nos-

so mandato, visando um rela-

cionamento transparente e 

participativo com seus associ-

ados, neste sentido algumas 

iniciativas merecem destaque. 

 No que diz respeito 

à gestão, temos a intenção de 

profissionalizar alguns proces-

sos que outrora eram feitos 

pelos próprios membros da 

Diretoria, bem como tornar 

nossa entidade autossustentá-

vel a partir de um número 

mínimo de sócios. Esse esfor-

ço é central para que possa-

mos estabelecer um planeja-

mento de longo prazo que 

deixe, para as próximas ges-

tões, um legado positivo so-

bre o qual novas iniciativas 

possam ser desenvolvidas. 

 No cenário político, 

recentemente nos manifesta-

mos repudiando a Campanha 

“Dental Week” liderada pela 

Dental Cremer, superando a 

marca de 38.000 pessoas al-

cançadas nas redes sociais, 

inclusive recebendo esclareci-

mento da Oral B a qual expli-

cou que não concordava com 

a Campanha e havia sido ex-

posta indevidamente e o 

 Em maio a ABOL foi 

convidada pelo Conselho 

Federal de Odontologia a 

assessorar uma minuta de 

Projeto de Lei para a atualiza-

ção da Lei 5.081/1966, diplo-

ma jurídico que regula o 

exercício da Odontologia no 

Brasil. 

 A Diretoria Executi-

va da Gestão 2016 constituiu 

um grupo de trabalho que 

buscará elaborar uma minuta 

inclusiva, que leve em consi-

deração os anseios da classe 

odontológica no contexto 

atual do mercado de traba-

lho.  

 Dentre as estratégias 

de trabalho da comissão, es-

tão previstas, inclusive, con-

sultas a entidades de diversas 

especialidades e práticas com-

plementares (pág. 3). 

Palavra do presidente  
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“A Odontologia Legal despreza, 

por desnecessários, todos os 

elementos subjetivos.  

Por esse motivo não sofre a 

influência das simpatias ou 

antipatias das famílias, não 

devassa   

intimidades, não toma 

depoimento, não pede opiniões, 

não ausculta sentimentos, não 

aproxima testemunhas (...)” 

Luiz Lustosa da Silva, 1943.  

Capa da RBOL,  

V.4 n. 2  
Fotografia: Ossuário da Igreja de 

São Jaime, em Brno—República 

Tcheca, por Paulo Miamoto 

Agenda de eventos científicos internacionais 

Eventos internacionais no segundo semestre de 2017 

RBOL publica nova edição e agora terá 

periodicidade quadrimestral 
 Fim de um semes-

tre... Início de um novo.... Para 

muitos dos associados da 

ABOL, momento de finalizar as 

tarefas e, como o tempo não 

para, já iniciar o planejamento 

e a organização das atividades 

vindouras. Para tantos outros, 

momento em que é possível 

férias ou, ao menos, um reces-

so. E para muitos, uma conti-

nuidade, sequência, ou seja, no 

chavão, “vida que segue”. 

E, nesse espírito, no fechamen-

to de um semestre e começo 

de outro, uma nova edição da 

RBOL é lançada! Trata-se da 

segunda edição do ano, mas 

não a última, pois a partir de 

2017, a RBOL deixou de ser 

semestral e passou a ser qua-

drimestral. Ou seja, ainda tere-

mos mais uma edição da RBOL 

antes do encerramento do 

a n o . 

E com esse novo número, 

novas informações, temas 

importantes e estudos de pon-

ta desfilam em mais uma edi-

ção. Podemos observar artigos 

que abordam assuntos relacio-

nados à Traumatologia Forense, 

Reconstrução Facial Forense, 

Documentação Odontológica, 

Marcas de Mordida e, também, 

aplicações da Radiologia na 

Odontologia Legal, além de 

podermos contar com as se-

ções de artigo de opinião, book 

review e mais um trabalho que 

dá sequência ao resgate históri-

co da nossa especialidade.  

Prof. Dr. Ricardo Henrique Alves 

da Silva 

Editor-Chefe RBOL 

tos acadêmicos, a ABOL, por 

meio de seu Conselho Técnico 

Científico, disponibiliza infor-

mações sobre alguns eventos 

científicos da área forense. 

 Estimule em sua 

instituição o desenvolvimento 

científico da Odontologia Legal 

e suas áreas afins. Apresente 

seus casos, compartilhe seus 

resultados, incentive seus alu-

nos e colegas compartilharem 

conhecimento. Por mais singe-

lo que possa parecer, esta é 

uma nobre forma de nossa 

classe profissional efetivamente 

contribuir para a construção 

de uma sociedade mais justa. 

Aprimoramento na produção 

da prova pericial significa, em 

última instância, participar 

ativamente na promoção da 

Justiça. 

 O aprimoramento 

profissional envolve a atualiza-

ção em eventos científicos, que 

ademais de seu conteúdo aca-

dêmico, também constituem 

ótimas oportunidades para 

troca de experiências com 

colegas de outras instituições e 

áreas de atuação. 

 Com o objetivo de 

fomentar a realização de even-

N E W S L E T T E R   

Evento Onde? Quando? Informações 

21° encontro trienal da International Association of 
Forensic Sciences (IAFS)  

Toronto 
Canadá 

23 a 25 de agosto http://iafstoronto2017.com/  

Conferência trienal da International Organization of 
Forensic Odonto-Stomatology (IOFOS)  

Leuven 
Bélgica 

14 e 15 de setembro 
http://gbiomed.kuleuven.be/apps/
congresforodont  

6° Conferência Internacional em Forensic Research & 
Technology (FRT)  

Houston 
Estados Unidos 

18 a 20 de setembro 
http://
forensicrese-
arch.conferenceseries.com/ 

Simpósio “Direto ao Ponto” congrega profissionais da área odontológica e jurí-

dica em em Ribeirão Preto 

 Ocorreu em Ribeirão 

Preto, entre os dias 27 a 29 de 

julho, o Simpósio Direto ao Pon-

to”, promovido pela área de 

Odontologia Legal da FORP-USP. 

O evento contou com a presença 

de mais de 150 congressistas, nu-

ma grade horária de 24 palestras 

ministradas por 16 professores, 

além da apresentação de trabalhos 

científicos. Dentre os temas abor-

dados, merecem destaque aqueles 

que atualmente são fonte de mui-

tas dúvidas entre os cirurgiões-

dentistas clínicos, como o aspecto 

ético jurídico da publicidade, co-

municação feita em redes sociais, 

aplicação de toxina botulínica e da 

cirurgia de bichectomia. 

 Também merecem des-

taque as palestras ligadas a temas 

administrativos de relevância em 

clínica, como regime tributário e 

escrituração de livro caixa. 



ABOL será assessora do CFO em proposta de atualização da Lei 

5.081/66 
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 Considerando o lapso tem-

poral entre o início da vigência da nor-

ma e o momento atual, o Presidente 

do Conselho Federal de Odontologia, 

Dr. Juliano do Vale, oficiou a ABOL em 

maio deste ano para que a entidade 

assessore a autarquia federal na elabo-

ração de uma minuta de Projeto de Lei 

para a atualização da Lei 5.081/1966, 

que atualmente regula o exercício da 

Odontologia no Brasil. 

 A ABOL, por meio de sua 

presidência, nomeou uma comissão 

que trabalhará na elaboração de uma 

proposta abrangente e que considere 

os anseios da classe odontológica no 

contexto atual.  A comissão será 

coordenada pelo Dr. Rhonan Ferreira da 

Silva (GO) e conta com a participação dos 

membros da Diretoria Executiva 2016-

2018 Dr. Paulo Miamoto (SP), Dr. Ricardo 

Henrique Alves da Silva (SP), Dr. Alexan-

dre Raphael Deitos (SP), Dr. Frederico 

Mamede Santos Furtado (MA), Dr. Ademir 

Franco do Rosário Júnior (PR) e Dr. Tácio 

Bezerra (CE). 

 Entre alguns dos temas para o 

desenvolvimento da minuta, destacam-se a 

definição da profissão, áreas de competên-

cia exclusiva, áreas de competência com-

partilhada, definição do exercício lícito, 

delimitação anatômica de área de atuação 

da Odontologia. 

 A comissão também pretende 

consultar outras entidades profissionais 

de especialidades e práticas complemen-

tares para que a proposta apresentada ao 

CFO possa ser ampla e efetivamente 

representativa da classe profissional. 

Outros temas a serem considerados para 

a elaboração da proposta são a legislação 

das profissões auxiliares odontológicas, a 

legislação de outras profissões e áreas 

técnicas na área de saúde.  

 

A comissão 

para elabora-

ção da minuta 

de Projeto de 

Lei espera 

apresentar 

sua proposta 

Em mobilização online, ABOL repudia publicidade 

antiética promovida por campanha da Dental Cremer 

 Em 06 de junho, a ABOL to-

mou conhecimento da ação de marketing 

“Dental Week”, promovida inicialmente 

pela Dental Cremer e pela Oral-B. 

 De acordo com os termos 

veiculados na Internet, o objetivo da ação 

era estimular a população a consultar 

cirurgiões-dentistas . Para tanto, deveri-

am aceitar participar da ação e automati-

camente oferecer descontos em seus 

tratamentos, enquanto as empresas orga-

nizadoras da ação ofereceriam como 

contrapartida, inclusive, a exposição de 

celebridades com o intuito de autopro-

moção., práticas consideradas antiéticas 

de acordo com o Código de Ética Odon-

tológica. 

 Em resposta à ação, a ABOL 

veiculou em sua fanpage uma nota de 

repúdio que rapidamente alcançou mais 

de 34 mil usuários do Facebook e ajudou 

a desencadear manifestações oficiais de 

diversos Conselhos Regionais de Odonto-

logia, que posicionaram-se contra a práti-

ca, destacando as implicações éticas da 

prática. 

 A ação de marketing foi suspen-

sa, e a Dental Cremer esclareceu que a 

intenção da campanha “Dental Week” foi 

a de incentivar a ida ao dentista, que é 

fundamental para a saúde bucal, porém 

entendeu que não havia qualquer violação 

à Ética Odontológica em sua atuação. A 

Oral-B informou em ofício à ABOL que 

“(...) toda referência a desconto foi excluída 

da ação de marketing de modo a evitar 

qualquer desconforto ou insatisfação. Oral B 

corrobora com a importância de motivar o 

brasileiro a frequentemente ir ao dentista, 

porém, esclarece que não faz parte da ação 

“Dental Week””.  

 A ABOL informa à classe odon-

tológica que seguirá fazendo sua parte no 

zelo pela ética profissional, combatendo 

ações que mercantilizem a Odontologia e 

a equiparem a um mero bem de consumo, 

desconsiderando a particularidade de cada 

paciente e ignorando a profissão como 

uma ciência biológica de alta complexida-

de. 

 Agradecemos aos colegas pelo 

apoio na propagação desta nota de repú-

dio e conclamamos toda a classe profissio-

nal a valorizar nossa profissão não toman-

do parte e denunciando práticas antiéticas. 

Coord.: Paulo Miamoto 
 

Tel: 0800 941 7 941 

SLMandic 

  

dr.miamoto@gmail.com 
Campinas/SP 

Início 08/2017 

Coord.: Ricardo Henrique Alves da Silva 
  

Tel: (16) 3315 4079 

FORP-USP 

  

ricardohenrique@usp.br 
Ribeirão Preto 

Início 10/2017 

Cursos de especialização presenciais 
com inscrições abertas 

mailto:dr.miamoto@gmail.com
mailto:ricardohenrique@usp.br


sexo, ancestralidade, idade, esta-

tura, presença de traumas e pato-

logias, e até mesmo destreza ma-

nual. 

 Contudo, quando não há 

dados antemortem para compara-

ção, o processo chega a uma es-

pécie de “beco sem saída”. Esta é 

uma situação frequente diversos 

institutos médicos legais, e corre-

laciona-se diretamente com a 

questão social das pessoas desa-

parecidas (mas não identificadas 

em caso de encontro sem vida).  

 Em situações assim a 

técnica de aproximação (ou re-

construção) facial forense é indi-

cada. Atualmente, ferramentas 

digitais de acesso aberto podem 

ser aplicadas para a condução 

deste processo auxiliar à identifi-

 As áreas de atuação do 

cirurgião-dentista perito em foro 

criminal envolvem a identificação 

humana. 

 Sendo este um processo 

que demanda a coleta de informa-

ções antemortem, postmortem e 

sua análise comparativa, não raro 

o exame deve ser conduzido sob 

condições de irreconhecibilidade 

da vítima pelo estágio avançado 

de decomposição ou fatores co-

mo fragmentação e carbonização. 

 Neste contexto, a atua-

ção do cirurgião-dentista no le-

vantamento de dados post-

mortem reveste-se de interdisci-

plinaridade e técnicas de Antro-

pologia Forense podem ser apli-

cadas para a estimativa do perfil 

biológico da vítima, notadamente 

cação humana, que visa reavi-

var a memória de pessoas 

próximas à vítima por meio 

do reconhecimento da ima-

gem de sua face reconstruí-

da. 

 A t u a l m e n t e ,  a 

Odontologia Legal brasileira 

tem tomado a iniciativa na 

realização de pesquisas e trei-

namentos na área, com uma 

salutar integração entre uni-

versidade e perícia. 

 Com o crescente 

interesse e treinamento dos 

profissionais brasileiros, a 

expectativa otimista  é que 

em algum tempo tenhamos 

notícia de “cold cases” eluci-

dados com o auxílio da apro-

ximação facial forense. 

Com prazer, convido vocês a participar do “XIV Congresso Brasileiro de Odontologia Legal”, que vai acontecer na Paraíba, entre 18 e 20 

de outubro de 2018. 

Para facilitar a vida de quem vai participar do evento, trouxe para vocês algumas informações bem úteis: o congresso será realizado no 

complexo Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, na orla de João Pessoa. 

Com posição privilegiada na região Nordeste, João Pessoa está localizada a cerca de 120 Km de Recife-PE e 189 Km de Natal-RN, e é 

possível ir para a cidade de carro ou avião. Atualmente, as companhias aéreas que chegam à cidade são LATAM, GOL, Azul e Avianca. 

Estamos fechando uma parceria com a Rede Nord de Hotéis e, em breve, vocês saberão de todas as novidades. Somente na beira mar de 

João Pessoa, são oito hotéis do grupo com excelente localização e opções das marcas Luxxor, Class e Easy, com preços para todos os 

gostos. 

Tenho certeza de que vocês irão adorar! Se identificando como participante do congresso, na hora da sua reserva em cinco hotéis dessa 

rede, poderemos viabilizar transporte para o evento, que fica no máximo a 6 km de distância. 

Os palestrantes irão expor e debater temas muito interessantes, como: “Aspectos Éticos e Legais da Harmonização Facial”, “Perícia e As-

sistência Técnica em Odontologia”, “Identificação Odontolegal”, “Uso de Novas Tecnologias” e muito mais.... 

Estamos preparando tudo com carinho! 

Profa. Dra. Patrícia Moreira Rabello 

Professora de Odontologia Legal - UFPB  

Presidente do XIV Congresso Brasileiro  

de Odontologia Legal 

 

Na foto, a equipe paraibana do XIV CBOL: Mara Ilka Medeiros, Bianca 

Torres, Bianca Santiago, Patrícia Rabello, Socorro Dantas, Larissa Fernan-

des) 

 

 

CBOL 2018 será realizado em João Pessoa (PB) 

Fala Mestre - Reconstrução facial forense  Por Paulo Miamoto 
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•Pesquisador voluntário FOP-

Unicamp 

•Pesquisador convidado 

Grupo CAPES Pró-Forenses—
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•Coordenador da ONG 

Equipe Brasileira de Antropo-
logia Forense e Odontologia 
Legal 


